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در یک نگاه



3دانشگاه و نظم جدید جهان

مناسببستردرمسائلتحلیل-1

است؟راهدرجهانجدیدنظمآیا-2

جهانجدیدنظمودانشگاهینظام-3

جهانجدیدنظمودانشگاهینظام-4

در یک نگاه

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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مبخش یک

تحلیل مسائل در بستر مناسب
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رخدادهای جهانی

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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تحلیل رخدادهای مهم در کدام بستر؟

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
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اد
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نمود؟تحلیلرامهمرخدادهایوقوعبایدچگونه

مجزا؛ومنفردبه صورت-

شوند؛دیدهیکدیگرباهم موضوعرخدادهای-

شود؛تحلیلفراموضوعیبه صورت-

گردد؛بررسیجهانیآثاربستربر-

دانشگاه و نظم جدید جهان
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بخش دوم

آیا نظم جدید جهان در راه است؟



8

نظم جدید جهان، فریب یا واقعیت؟

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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:انطباقوبررسیاز

غربمعاصرنظریه پردازانبزرگتریننظریوفلسفینظریات.1

بین المللسیاستدرمؤثرکشورهایباالدستیوراهبردیاسناد.2

 )اخیردهه یدومیدانیرخدادهای.3
 
(میالدی2018سالازپسخصوصا

، در شرف وقوع استنظم جدیدی در جهانمی توان نتیجه گرفت 

دانشگاه و نظم جدید جهان
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بازیگران مؤثر بر نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ
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 کهیهودیمؤثراستراتژیستهانتینگتون،ساموئل
 
تمدنیبینمنازعاتحوزه یدرعموما

ومموسخودمقاله یمؤثرترینومعروف ترینمیالدی،1992سالدراست،بودهصاحب نظر
.کردمنتشررا«تمدن هابرخورد»به

یاصلمسأله یکهمی دارداذعانبه صراحتوی
«تاسجهانینویننظمبازسازی»غرب،برای

دانشگاه و نظم جدید جهان
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سایر آثار مشابه

 وهی ان  ر
ک
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.تاسسابقنظمبه جایجهانبرجدیدنظمیکجایگزینیشاهدحاضر،عصر

بازیگران اصلی منازعات نظم جدید جهان

New World Orderیهود

صهیونیسم

ارعوامل استکب

تمدن نوین اسالمی جهان اسالم

دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
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اد
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بخش سوم

نظام دانشگاهی و نظم جدید جهان
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تعریف دانش سایبرنتیک

.استآنتیدریافاطالعاتهدفمندسازیطریقازهوشمندپدیده هایکنترلدانشسایبرنتیک،

شامل)هوشمندپدیده ییکبهاگرکهاستاینسایبرنتیکدانشدراصلیفرضواقعدر
آنبرنیمبتنهایتدرشود،دادهکانالیزهوهدفمندبه صورتورودیاطالعات(ماشینوانسان

.تاسبودهکنترل کنندهنظرمدابتداازکهمی رسداقدامیوتصمیم،باوربهاطالعات

.شناخته می شودفرمان شناسیسایبرنتیک در زبان فارسی با عنوان 

پردازش توسط
پدیده ی هوشمند

دریافت اطالعات 
مدیریت شده

وتغییر باور، تصمیم
رفتار پدیده هوشمند

دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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محصول در سایبرنتیک–زنجیره ی مفهوم 

ورتبه صسایبرنتیکدرعملیچهارچوبونظریچهارچوب،مفهومیچهارچوبمصداق
:استزیر

مفهوم کنترل

یکدانش سایبرنت

فضای سایبر

دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
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اد
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گسترش دانش سایبرنتیک

ماحصتل ستر ریتز دانتشمطالعات چندین ساله حاکی از آن استت کته جهتان امتروز، 
 دان-اثرگذاری جدی آن بتر تمتامی حوزه هتای دانشتی و سایبرنتیک

 
ش هتای خصوصتا

. در حال تغییر دسته بندی و بروز رسانی منظومه ی دانش ها است-انسانی

دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

www.shokoohian.ir

http://www.shokoohian.ir/


16

الگوی دسته بندی دانش در نظم جدید جهان

 کهمی شودمطرحمدلیاساساینبر
 
ه یدستدوبهرادانش هاکالن،سطحدراوال

سایبرنتیکیدانش های.1
فیزیکیدانش های.2

.می پردازدادانش هچینشبهگردابمدلبرمبتنیدسته،هردرسپسوکردهتقسیم

دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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کالگوی جامعه سازی درعصر دانش سایبرنتی

X-Philosophy

X-logy

X-Action Levels

X-Cybernetic

X-System

X-Cracy

یکعصر سایبرنت

دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
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اد
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حوزه های دانش سایبرنتیک
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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حوزه های دانش سایبرنتیک
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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حوزه های دانش سایبرنتیک
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
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بخش چهارم

نظام دانشگاهی و نظم جدید جهان
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انیانقالب صنعتی چهارم، طرح اجرای نظم نوین جه
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
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کنترلبازنگری انقالب های صنعتی از منظر اعمال توان
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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:یافتهدستجدیدکنترلیتوانبهصنعتیانقالب هایازدورههردربشر
رامواردیشدقموفبشرنتیجهدر.حرکتیتوانبهدستیابییکمصنعتیانقالبدر

 یاآنازپیشتاکهنمایدکنترل
 
.نداشتهسلطهدراصال

قابلیتآن،ربمبتنیوسایلوالکتریسیتهانرژیارائه یبادومصنعتیانقالبدر
عرضهبشربهرگسترده تمساحتوکمترهزینه یبیشتر،دقتباالتر،سرعتباکنترل

.شد
بشر،ذال.استمحاسباتعرصه یدرانقالب،سومصنعتیانقالبتپنده یقلب

ه دستبراآنذخیره سازیومحاسبهواطالعاتسریعانتقالسریع،جابجاییتوان
.است«اطالعات»کنترلاصلیشاکله یکهدریافتهکم کمواستآورده

رکت ها،شکشورها،کلیه یدرسیستم ها،کلازگذارشاملچهارمصنعتیانقالب
ازپدیدههربرکنترلتوانکهاستیکپارچهمجموعه ییکبه عنوانجامعهوصنایع
.می آوردفراهمراهوشمندسازیطریق
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اکانوسایبرنتیک
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
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تعدادکهکرده اندپیچیدهآنقدررامالیسیستمکامپیوتری،زیرساخت هایامروزه
.بیاورنددرسرآنازمی توانندانسانکمی

قطه اینبهزودیبهاستممکنمی کند،پیداگسترشمصنوعیهوشکهحالیدر
.بیاورددرسرمالیمسائلازنتواندهیچکسکهبرسیم

بودجه اشتاستا الگوریتمیمنتظرمتواضعانهکهکنیدتصوررادولتیمی توانیدحال
.کندتصویبراجدیدشمالیاتیاصالحیا

استنممکبیت کوینمثلدیجیتالارزومشترکبالک چینشبکه هایهمزمان
اجتنابقابلیرغرارادیکالمالیاتیاصالحاتکردهنوسازیکاملبه طورراپولیسیستم

.کنند
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بایوسایبرنتیک
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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نیست،یوترهاکامپشدنهوشمندتروسریع ترفقط،چهارمصنعتیانقالباینکهدرک
.استحیاتیامریک

.استگرفتهشدتاجتماعیعلوموزیستیعلومدررخنهبا ضرورتاین

.استالگوشناساییواقعدرمی نازیم،آنبهقدرآنکهانسانیشم  

 انسانمغزبیوشیمیاییالگوریتم هایکهمی دانیمبینایندر
 
.نیستی نقصبابدا

کارهاییدریحتگیردپیشیانسانازمی تواندمصنوعیهوشکهاستمعنابداناین
 که

 
.استشهودنیازمندظاهرا
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سوسایوسایبرنتیک
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک
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اد
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ماشینزیرا،نیستندپیاده سازیقابلماشیندراحساساتبوداینازصحبتهمواره
.نیستاحساسدارای

ندهایفراینتیجه یآنها.نیستندمرموزیپدیده یاحساساتمی دانیمامروزاما
.هستندبیوشیمیایی

داده هایاندمی تو ماشینفراگیریالگوریتمیکدور،چنداننهآینده ایدربنابراین
ویهتجز شمابدنبیرونودرونراحسگرهاازجاری(هویتتشخیص)بیومتریک

رااحساسی ایرتأثیوکردهتعیینراشماروحیحاالتتغییراتوشخصیتنوعوتحلیل
 واندازه گیریداردشماروی-خاصموسیقاییکلیدیکحتی-خاصآهنگیکه

 
عینا

کندشبیه سازی
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سوسایوسایبرنتیک
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
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اد
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اززیرابگیرنددستدرراقدرتاستممکنالگوریتم هاآزاد،به ظاهرجوامعدرحتی
تدریجبهویمکناعتمادآنهابهبیشتروبیشترمسائلدرمی گیریمیادتجربهطریق

.می دهیمدستازتصمیم گیریبرایراتوانایی هایمان

 طیکهکنیدفکراینبهفقط
 
گوگلجستجویموتوربهانسانمیلیاردهادهه،دوتقریبا

 ماهمه یوکردنداعتمادمسائلمهم ترینفهمبرای
 
دنبالگلگو ازغیربهجاییعموما

.نمی گردیماطالعات

اعتمادوگلگبهپاسخ هایافتنبرایفزاینده ایبه طورکههمانطورنسبت،همینبه
کاهشخودمانوسیله یبهاطالعاتجستجویبرایماتوانایینتیجهدرمی کنیم،

.می یابد
د، نه آن آن چیزی است که گوگل می گوی« حقیقت»این یعنی حتی همین حاال نیز 

 هست
 
چیزی که واقعا
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ید یک نظم جدامروز دنیا در آستانه ی 
.است

کیبایدمنبه نظررااوکراینجنگاین
این؛کردنگاهعمیق تریدیدیکبامقداری

 جنگ
 
کشوریکبهنظامیحمله ییکصرفا

.نیست
ارددانسانامروزکهحرکتیاینریشه های

قیعمیریشه هایمی کند،مشاهدهاروپادر
رادشواریوپیچیدهآینده هایواست

.دباشداشتهوجودکهمی زندحدسانسان

هاننقش و جایگاه نظام دانشگاهی در نظم جدید ج
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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جدیدظمنیکآستانه یدردنیاوباشددرستیحدسماحدساینکهکنیمفرضاگر
ایندرجوریداردوظیفهمااسالمِی ایرانکشورجملهازکشورهاهمه یوقتآنباشد،

:اندبتو کهتتنرم افزاریحضوروسخت افزاریحضورتتکندپیداحضورجدیدنظم
ت• را،کشورامنی 
توراکشورمنافع•

 
کند،تأمینرامل

نماند،حاشیهدر•
نماند،عقب•

حضوریعنیبدهد؛انجامرابزرگیکارچنینیکبخواهدکشورکهشدقراراگرخب
ترینبیشتجهانی،جدیدنظمتشکیلدرباشدداشتهنرم افزاریوسخت افزاری مسئولی 

مصفوفکیست؟عهده یبه هستند؟کسانیچهمقد 
دانشجوها و دانشگاهیان

.باشیدشرهاقتأثیرگذارترینبایستیشماهاباشید؛همهازجلوتربایدشماهایعنی

بازیگران اصلی منازعات نظم جدید جهان
دانشگاه و نظم جدید جهان

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد
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